सगळीकडे नस
ु ता गंधळ उडाला होता .अचानक आलेल्ा ह्ा टोनााडो ने तर सग््ांचीच टाट लाटली
होती .उंच उंच झाडे टाकली होती , त्ांच्ा फांद्ा लंबकळत होत्ा , इकडे ततकडे फेकल्ा जात
होत्ा . टारे इतक्ा टेगाने टाहत होते कक त्ामळ
ु े घरांची छपरं उडत होती. दक
ु ानांच्ा खिडक्ांचे
पानेलस उडउन जात

होते. पाटसाच्ा झोतात काही ददसत नवहते .रसत्ाटरची लोक जागा ममळेल ततथे

कीीही धाटत सुटली होती . पोमलसांच्ा गाड्ा लोकांना साटरण्ासाीी ्ेत होत्ा .ह्ा सग््ा
गंधळात गाडी चालटणे केटळ अीक् होते, त्ामुळे नरेीला घरी परत जाणे दह कीीण होते.कीाला
ह्ा हॉटेलच्ा फंदात पडलो, असा चौघांनाही टाटत होते . नरेी ने पररससथतीचा अंदाज घेत सटाती ट
मुलांना गाडीतउन िाली उतून आडोश्ाला उभे राहण्ास सांगगतले. ते ततघं उतून जात असतानाच
अचानक बाजउच्ा बबसलडंगचा टरचा मजला कोसळला आखण एकंच धाटपळ स ुु झाली . नरेी गाडी lock
कून बाहेर ्ेतच होता , त्ाला सटातीच्ा हाका ऐकउ आल्ा . ती ओरडत होती "मानसी , मानसी कुीे
आहेस ?” त्ा बबसलडंग मध्े फारसे कोणी रहात नसल्ाने जीट हानी झाली नाही , पण िालउन जात
असलेली माणसे त्ा दिगाऱ्ा िाली सापडली होती . नेमकं त्ाच बबसलडंग च्ा बाजउला हे ततघं जात
होते आखण मानसी पुिे होती. सटातीच्ा काळजात धसस झालं. तीला भीती टाटउ लागली , मानसी ह्ा
debris िाली तर नसेल. आजउबाजउला इतका आटाज आखण गंधळ होता कक ततचा आटाज मानसी प्ंत
अथटा मानसीचा आटाज ततच्ाप्ंत पोहोचणं अटघड होतं. सटाती जीटाच्ा आकांताने मानसीला हाका
मारत होती . नरेी ततथे पोहोचताच दोघे ततला ीोधउ लागले . सटातीला आता कीचच भान नवहत. नरेी
दह पउणा panic मध्े होता . तततक्ात ततथे एक गाडी आली आखण त्ातउन काही लोक उतरले . ते
सग््ांना त्ा बबसलडंग पासउन लांब जाण्ास सांगत होते , कारण अजउनही काही भाग पडण्ाची भीती
होतीच. ते सटांना ततथन
उ जटळ जटळ हाकलउन देत होते . त्ांच्ा पैकी एक माणउस नरेी जटळ आला
आखण त्ाने त्ाला ततथन
उ लांब जाण्ास सांगगतले . दोन तीन टेळेला सांगउन दह नरेी जेवहां ऐकक ना
तेवहां तो माणउस नरेी टर गचडला . मानसी सापडत नसल्ाने नरेी दह सैर भैर झाला होता . त्ाने
गचडउन त्ा माणसाटर हात उचलला , आखण लगेचच त्ाला त्ाची चक
उ लकात आली .त्ाने एका
साध्ा टेीातल्ा पोमलसाटर हात उचलला होता , आखण तेही अमेररकेतल्ा. नरेी भानाटर आला पण
तो प्ंत तो पोमलसांच्ा गाडीत होता . एक तर मानसी ममळत नवहती आखण आता हे का् वटगचर
घडलं. सटाती तर भांभाटन
उ गेली होती. नरेीला सोडा , त्ाच्ा हातन
उ चक
उ झाली, आमची मल
ु गी सापडत
नाही्े , हरटली्े असं रडत भेकत, ती पोमलसांकडे ग्ा ट्ा करत होती , त्ांनी नरेीला सोडाटं महणन
उ
आजाट करत होती. पण पोमलस काही ऐकेनात . नरेीच्ा हातन
उ नकळत का होईना गन
ु हा घडलाच होता
. मानसीला ीोधन
उ कािण्ाचे आशटासन देत एक पोमलस नरेी बसलेली गाडी घेऊन तनघन
उ गेला आखण
उरलेले लगेच दे्ीस च्ा िाली अडकलेल्ा माणसांना टाचटण्ाच्ा कामी लागले . सटाती आखण शे्स
िसा िसा रडउ लागले . का् होतं् समजा्च्ा आत होत्ाच नवहत झालं होतं . पोमलस मानसीला
ीोधत होते . नरेीच्ा मनाची का् अटसथा होत असेल ह्ा वटचाराने सटातीचे काळीज त ुटत होते .
ततला टाटलं नककी heart attack ्ेईल आता ,पण असं घाबून सोडउन जाण ततच्ा सटभाटात नवहत .
ततला आखण शे्स ला आडोश्ाला बसटत पोमलस हरटलेल्ांचा तपास घेत होते . सटातीच्ा आजउ

बाजल
उ ा असे ककतीतरी जण उभे होते , रडत होते ओरडत होते , जिमी झालेले वटवहळत होते. पण ततचं
ह्ा कीातच लक नवहत . ततला दप
ु ार आीटत होती . का् का् वटचार करत होते मी . आपण नोकरी
करत नाही, रोज रोजच्ा समस्ांना तंड देऊन देऊन कसे टैतागलो आहोत , मल
ु ांना मीसत लाटण्ाच
कीीण काम करा्ला ककती रास होतो. हे सगळे वटचार करताना हे असं काही होईल , इतकी कीीण
समस्ा आपल्ा आ्ुष्ात ्ेऊ ीकेल ह्ाचा अंदाजच नवहता ततला . ह्ा समस्े पुिे ततच्ा
दप
ु ारच्ा समस्ा अतती् बामली आखण फालतउ टाटउ लागल्ा ततला ." का् महणत होते मी ? का्
अथा आहे अश्ा आ्ुष्ाला !"..ततला टाटले तन्तीने ततला आ्ुष्ाचा अथा चांगल्ाच पधतीने
समजाटला होता. तन्तीने ददलेली दह टािददटसाची भेट ततच्ा समरणात मरेप्ंत राहणार होती .ततच्ा
मनात वटचार आला , अजउन बरच काही बाकी आहे तर आखण आपण ककती कुललक गोषटींचा
करत होतो इतके ददटस. त्ा दह पररससथतीत ततला आपल्ा वटचारांटर

बाऊ

हसउ आले . महणतातच ना अतत

झाले तन हसउ आले .ततचं मन रडउन रडउन थकलं होतं आखण डोकं सुनन झालं होतं.

